Vi er kundernes
hemmelighed
Danske Expanite stormer frem og hærder i
dag emner i rustfrit stål
for stribevis af internationale industrikoncerner.
Men navnene på de
store kunder skal holdes
ind til kroppen

Sådan ser der ud inde i ovnene. Kombinationen af gas, tryk og tid skaber den kemiske reaktion, der øger tætheden af
molekyler i emnets yderste lag.
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er bliver brugt Expanite på sliddele i hjertet af moderne benzinmotorer med automatisk
cylinder teknologi. Det samme gælder
på titaniumdelene i dit nye ur, og
handler det om pumper til industriel
brug, bliver vitale sliddele i 20 procent af alle pumper til fødevare- og
procesindustrien på globalt plan hærdet med Expanite.
Men navnene på de store kendte
kunder, som får hærdet emner og
komponenter i rustfrit stål og titanium af Expanite, bliver virksomhedens
adm. direktør Thomas Abel Sandholdt nødt til at holde tæt til kroppen.
- Vores kunder ser det som en strategisk ting, at de har fundet frem til vores teknologi, og de er ikke specielt interesserede i, at deres konkurrenter
skal vide det samme som dem, derfor
kan vi ikke nævne navnene på de her
virksomheder, selvom vi gerne vil, forklarer han om baggrunden for hemmelighedskræmmeriet.
En hemmelig bageopskrift
Den lidt skjulte rolle i industriens værdikæder forhindrer dog ikke Expanite
i at vækste voldsomt. For der er rift om
Expanites proces, der både hærder
overflader og øger korrosions-bestandigheden gennem en gasbaseret diffusion, som finder sted i en industriovn.
- Du lægger emner ind i en ovn, og så
handler det om kombinationen af tilsat gas, tryk og tid og dermed styring
af den kemiske reaktion, der gør overfladen på de behandlede emner stærk.
Mere teknisk kan du sige, at vi trykker
partiklerne ind i emnets struktur og
dermed øger tætheden af molekyler i
emnets yderste lag, siger Thomas Adel
Sandholdt, der kalder processen for
Expanites bageopskrift.
Hele hemmeligheden i opskriften
ligger for det rustfri stål i gendannelsen af oxidlaget på stålet, efter at molekyletætheden er øget. Den afgørende proces, som Thomas Abel Sand-
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Sliddele til pumper, motorer og ure er
blot nogle af de emner i rustfrit stål, som
Expanite hærder i dag.

Expanites adm. direktør
Thomas Abel Sandholdt
(tv.) og salgschef Christian
Søeberg foran kurve med
emner, der er på vej til
overfladehærdning i en af
Expanites ovne i Hillerød.

☞

Læs mere
om Expanite
næste side

holdt med et smil kalder ”magic”, er
sikret af Expanite gennem en række
patenter, der er udtaget gennem årene siden 2010, hvor Expanite sprang
ud fra DTU Mekanik som start up virksomhed med en professor og to phdstuderende som stiftere.
Rustfri dansk tradition
Når Expanite er endt med at blomstre
op som iværksættervirksomhed i Danmark, handler det ifølge den administrerende direktør om en kombination af det unikke forskningsmiljø omkring overflader på DTU Mekanik i
Lyngby i samspil med metalindustriens mangeårige danske tradition for

at arbejde i rustfrit stål til brug i maskiner og udstyr i fødevare - og procesindustrien.
Derfor hærder Expanite i dag også
stribevis af sliddele til maskinbyggere
i proces- og fødevareindustrien, til
medicinalindustrien og til dentalindustrien, men det helt store potentiale
ligger et andet sted, og det er i bilindustrien. Her fik Expanite foden indenfor i 2017.
- Automotive er fortsat det store potentiale for os, men bilindustrien flytter sig ekstremt langsomt, og det kræver tid at validere en ny teknik i netop
bilindustrien, som er yderst konservativ, siger Thomas Abel Sandholdt, som

indtil videre ”kun” har Continental og
VW på kundelisten.
Alternativ til hårdkrom
I dag fylder bilindustrien 15 procent
af Expanites omsætning, men der arbejdes hårdt på at øge den andel. Den
ambition bliver i øjeblikket hjulpet
frem af EU-kommissionens ønske om
at udfase brug af hårdkrom i industrien i Europa.
Hårdkrom bliver stadig brugt som
nedfældet belægning på vitale sliddele i maskiner og motorer brugt i blandt
andet fly, skibe og biler, men den anvendte Krom 6 er i søgelyset for at være kræftfremkaldende under selve

nedfældningen, som foregår i åbne
bade tilsat strøm.
- Vi har i Expanite et alternativ til
hårdforkromning, og vores proces er
fuldstændig ren og fri for sundhedsskadelige stoffer. På den måde er vi en
grøn og clean virksomhed, og hele
tanken er også, at vi minimerer emnernes rejsetid og dermed CO2-aftryk, fordi vi kan sætte ovne op, hvor
emner bliver produceret, siger Thomas Abel Sandholdt.
Derudover der ingen efterfølgende
renseproces efter hærdning i en Expanite-ovn.
- Så på den måde er vi et alternativ
til krom 6 i boblende saltbade, siger

direktøren, som i samme åndedrag
peger på, at Expanite også bryder et
monopol, som den internationale
koncern og varmebehandler Bodycote sidder på i dag.
Vækst på 100 procent
At det lige nu går godt for Expanites
afspejles i i omsætningen. Størrelsen
holder Thomas Adel Sandholdt ind til
kroppen, men vækstrater på omkring
100 procent de senere år taler for sig
selv. I øjeblikket ringer der et par nye
kunder ind hver uge, og ifølge Expanites salgschef Christian Søeberg henvender kunderne sig ofte, fordi de har
et problem på et specifikt emne.

- Vi kommer ofte ind på det svage
led i en produktion, vi bliver bedt om
at løse en form for udfordring, og på
den måde kommer vi tæt på virksomhederne. Næste skridt derfra er, at vi

Direktøren og salgschefen ville gerne fortælle meget mere om de internationale
kunder, som får hærdet emner hos Expanite, men Thomas Abel Sandholdt og
Christian Søeberg er nødt til at holde kortene tæt til kroppen.

kommer ind i designprocessen, når
det handler om produktion af nye produkter, hvor vores teknologi og proces
bliver tænkt ind fra start, siger Christian Søeberg.
///

Expanite grundlagt i 2010
• Expanite blev grundlagt i 2010 af en professor og to phd-studerende på DTU Mekanik.
• De tre stiftere er stadig en del af Expanites ejerkreds.
• I 2011 skød Seed Capital penge i Expanite.
• I 2012 blev Thomas Abel Sandholdt ansat som adm. direktør for Expanite.
• I dag er der 25-30 ansatte på globalt plan.
• 15 procent af Expanites omsætning kommer i dag fra danske kunder.
• Expanite kan hærde emner på op til 600 kilo.
• Den største ovn har en kapacitet på 60 x 60 x 90 centimeter.
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Egentlig skulle Expanite i Hillerød have været et showroom, hvor kunderne skulle se processen og så købe Expanites hærdning på licens og derefter selv udføre processen tæt på
egen produktion. Men kunderne var ikke klar til at investere i ovne selv, og strategien blev ændret. I dag hærder ovnene i Hillerød emner på højtryk.

Ovnene i Hillerød hærder for fuldt tryk
Expanite hærder i dag
emner i ovne i både
Danmark, USA, Tyskland, Kina og Sydkorea
– både i egne ovne og
på licens

Derudover hærdes der i Kina og
snart Sydkorea på licensaftaler, hvor
industrikunderne selv ejer ovnene og
betaler Expanite for at bruge den patenterede teknologi pr. kilo hærdet
materiale.

Strategien blev ændret
Hærdning på licens var oprindeligt
hovedstrategien, da Expanite blev
grundlagt, men siden blev strategien
ændret.
Tekst og foto: Simon Dinsen Hansen
- Tanken var at sælge teknologien og
ed Expanite’s processer til opskriften på licens, og Hillerød var i
hærdning af rustfrit stål og starten sådan set kun tænkt som
titanium er det muligt at ti- showroom i licens-strategien. Showdoble overflade-hårdheden parallelt roomet skulle vise kunderne, hvor
med, at korrosionsegenskaberne cleantech hele processen er, men det
øges.
viste sig at være svært at sælge liOg Expanite sætter i øjeblikket censerne. For kunderne er de store
strøm til flere og flere ovne rundt om- udenlandske industrikoncerner, og
kring i verden. I dag hærdes der em- de var slet ikke klar til at købe ovne,
ner efter Expanites opskrift på vegne forklarer Expanites adm. direktør
Thomas Abel Sandholdt.
ovne i Danmark, USA og Tyskland.
Men omvendt var interessen for hærdningsteknologien enorm både fra
forbrugersiden og fra in• Expanite hærder i dag ovne på følgende sites:
dustriens side, og derfor
• I Hillerød i fire ovne.
blev bygningen på Indu• I USA i to ovne.
strivænget i Hillerød la• I Tyskland i tre ovne.
vet om til et produktions• I Kina i en enkelt ovn på licens.
site, der i dag har fire ov• I Sydkorea er en enkelt ovn på licens på vej.
ne i aktion.
• Der er lige nu yderligere ovne på vej i Tyskland og Kina.
- Siden vi fik lavet Hil-
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Expanite på den globale scene
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- Siden vi fik lavet Hillerød om til produktionssite, er det kun gået frem, siger adm. direktør Thomas Abel Sandholdt.
lerød om til produktionssite, er det
kun gået frem, siger direktøren, som
slår fast, at Expanite på ingen måde
har droppet strategien om at sælge licenser til de store industrikoncerner
rundt omkring i verden.
- Vi kører en tostrenget strategi,
hvor vi både vil hærde emner selv og
sælge teknologien på licens. Vi tror på
begge fronter, og vores forventning er,
at 25 procent af vores omsætning
fremover vil komme fra salg af li-

censer, siger Thomas Abel Sandholdt.
Men uanset om der hærdes i egne
ovne eller af kunder på licenser er tanken, at hærdningen skal ud i verden
og foregå tæt på de sites, hvor emnerne bliver produceret.
- Mange emner rejser i dag langt for
at blive hærdet, og det ville mindske
CO2-aftrykket og omkostningerne at
hærde som en del af produktionen.
Det er hele vores tankegang, siger
Thomas Abel Sandholdt.
///

